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บทที4่
ผลการปฏิบัติงาน
จากการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิ วลุกนิ วอ๊อฟ
เฟอร์ ห้างเซ็นทรัล ของบริ ษทั ลักษ์ดี จากัด ผูศ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ โดยผลการปฎิบตั ิงานทาให้ทราบถึงเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
4.1 ขั้นที1่ การแสวงหาข้ อมูล
ผู ศ้ ึ ก ษาได้ค ้น คว้า แสวงหาข้อ มู ล ในเรื่ อ งต่ า งๆเกี่ ย วกับ การจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กรบริ ษทั และความต้องการของลูกค้าเพื่อที่จะวางแผนจัด
กิจกรรมได้ตอบโจทย์ตามที่ลูกค้าต้องการ
4.1.1 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผูศ้ ึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารโดยการรวบรวมข้อมูลทัว่ ไป
เช่ น ข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง แนวคิด ทฤษฏีงานประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับด้านการจัดกิ จกรรมพิเศษ
ต่างๆและปั ญหาอุปสรรคของงานประชาสัมพันธ์และผูจ้ ดั ทายังได้หาข้อมูลเกี่ ยวกับองค์กร บริ ษทั
ลักษ์ดี จากัด และบริ ษทั สรรพสิ นค้าเซ็นทรัล จากัด ในเรื่ องของประวัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ การ
จัดการองค์กร เป็ นต้น
4.1.2 การติดต่อหาทีมงาน ผูศ้ ึกษาได้หาบุคลากรจากทางเฟซบุ๊ก โดยการโพสหาบุคคลกร
ที่จะมาทาหน้าที่ในการถื อป้ ายเดิ น ประชาสัมพันธ์ ไปยังจุ ดต่างๆในบริ เวณห้างสรรพสิ นค้าและ
พิธีกรที่จะมาพูดภายในงานและเล่นเกมต่างๆแจกของรางวัลให้กบั ลูกค้าที่เข้าร่ วมกิจกรรม
4.1.3 การสารวจพื้นที่ จดั กิ จกรรม ผูศ้ ึ กษาได้ท าการลงส ารวจพื้ นที่ ก่ อนการจัดงานเพื่ อ
ไม่ให้เกิ ดความผิดพลาดในเรื่ องของขนาดป้ ายงานและอุปกรณ์ ประกอบฉากต่างๆที่จะใช้ภายใน
งาน

31

รู ปที่ 4.1 ลงสารวจพื้นที่จดั งาน นิวลุกนิวอ๊อฟเฟอร์ ที่หา้ งสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า ณ ชั้น1
ลานกิจกรรม

4.1.4 ติดต่อสอบถามราคาอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการจัดงาน ร้านอมร เพื่อดูในเรื่ องของ
ลาโพงล้อลาก และร้านเก๊ท ทีเชิ๊ ต เพื่อสอบถามราคาเสื้ อยืดพร้อมสกลี นลายบัตรเครดิต และหาซื้ อ
อุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้ในงานนิวลุกนิวอ๊อฟเฟอร์

รู ปที่ 4.2 ลาโพงล้อลากที่ใช้ในการเดินประชาสัมพันธ์ไปยังจุดต่างๆภายในบริ เวณห้าง
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รู ปที่ 4.3 ติดต่อสอบถามราคาเสื้ อยืดพร้อมสกลีนลายบัตรเครดิต ร้านเก๊ท ทีเชิ๊ ต

4.2 ขั้นที2่ การวางแผนกาหนดกิจกรรม
ผูศ้ ึกษาได้ทาการเขียนแผนงานการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิ วลุก
นิ วอ๊อฟเฟอร์ โดยการวางแผนคราวๆโดยการก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ข องกลุ่ ม เป้ า หมาย วันเวลา
สถานที่ งบประมาณ และลายละเอียดของงานเพื่อให้ตอบโจทย์กบั กลุ่มเป้ าหมายให้มากที่สุด
4.2.1 การวางแผนงานนิวลุกนิวอ๊อฟเฟอร์
1.วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปและลูกค้าเซ็นทรัลได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆสิ ทธิ พิเศษต่างๆของ
บัตรเซ็นทรัลเดอะวัน
2.กลุ่มเป้ าหมาย
ประชาชนทัว่ ไปและลูกค้าเซ็นทรัล
3.เนื้อหาและกิจกรรม
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งานนิ ว ลุ ก นิ ว อ๊อ ฟเฟอร์ รู ป แบบสี ข องงานจะเป็ นสี น้ า เงิ น -แดง เพราะเป็ นสี ข องบัต ร
เซ็นทรัลเดอะวันที่เรากาลังทาการเปิ ดตัว โดยห้างเซ็นทรัลจับมือร่ วมกับธนาคารกรุ งศรี เปิ ดตัวบัตร
เซ็ นทรั ล เดอะวันโดยมี ก ารให้สิ ท ธิ พิ เศษจากทุ ก ร้ า นค้า ในเครื อบริ ษ ทั เซ็ นทรั ล จากัด พร้ อมรั บ
คะแนนสะสมเดอะวันการ์ ดเมื่ อใช้จ่า ยผ่านบัตรเซ็ นทรั ล เดอะวันการ์ ด และสิ ทธิ ประโยชน์อีก
มากมาย ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินแบบแฟชัน่ การสอนแต่งหน้าจากเคาท์เตอร์ แบ
รนด์ มิ นิ ค อนเสิ ร์ ต ต่ า งๆ เป็ นต้น และยัง มี ก ารเดิ น ประชาสั ม พัน ธ์ ไ ปยัง จุ ด ต่ า งๆเพื่ อ เป็ นการ
ประชาสัมพันธ์เชิ ญชวนและให้ขอ้ มูลและสิ ทธิ พิ เศษของบัตรเซ็ นทรัลเดอะวัน และยังมีการเล่ น
เกมส์ ต่างๆแจกของรางวัล โดยเกมส์ ที่เล่นก็จะมีเกมส์ เปิ ดแผ่นป้ ายจับคู่บตั ร และเกมส์ ตอบคาถาม
เกี่ยวกับสิ ทธิ พิเศษของบัตรเพื่อรับของรางวัล
4.ระยะเวลา
งานนิ วลุ กนิ วอ๊อฟเฟอร์ จดั ขึ้น 4 วัน คือวันที่ 20-21 พ.ค.60 และ 27-28 พ.ค.60 เพราะเป็ น
วันหยุดลูกค้าจะเยอะ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่ 12.00-18.00 น. เพราะเป็ นเวลาที่ลูกค้ากาลังเยอะ
เหมาะกับการจัดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมและเชิญชวนลูกค้าเล่นเกมส์
5.สถานที่
ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า ชั้น 1 บริ เวณลานกิจกรรม
6.งบประมาณ
ค่าเสื้ อสกรี นลายบัตร
ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์
ค่าของรางวัล
ค่าตัวพิธีกร
ค่าตัวทีมงาน
ค่าตัวนักร้อง
*** ในส่ วนของงบประมาณนั้นผูศ้ ึกษาไม่สามารถชี้ แจงเป็ นตัวเลขได้เนื่ องจากเป็ นความลับของ
บริ ษทั
4.3 ขั้นที3่ การดาเนินกิจกรรม
เป็ นรายละเอียดที่ผศู ้ ึกษาได้รับหน้าที่มอบหมายจากพี่เลี้ยงให้ดาเนินการในการทางาน
ต่างๆภายในกิจกรรมนิวลุกนิ วอ๊อฟเฟอร์
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4.3.1 การจัดเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมก่อนเริ่ มงาน
4.3.2 ประชุ มแผนอีกครั้งก่อนงานเริ่ ม แบ่งหน้าที่ของแต่ละคนว่าใครทาหน้าที่อะไรบ้าง
และแบ่งหน้าที่ให้กบั ทีมงาน
4.3.3 ดูแลความเรี ยบร้อยควบคุ มกาหนดการเวลาของงานเพื่อให้เป็ นไปตามกาหนดการ
ที่ต้ งั ไว้
4.3.4 เดินประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังบริ เวณซุ ปเปอร์ สปอร์ ตชั้น 4 และบริ เวณพาวเวอร์
บาย ชั้นจี วันละ 2 รอบ โดยรอบแรกจะเดินในเวลา 12:00-13:00 น. และรอบที่2 จะเดินในเวลา
17:00-18:00น.เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์บตั รเซ็นทรัลเดอะวันและสิ ทธิ พิเศษต่างๆ และมีการเล่น
เกมส์ เปิ ดแผ่นป้ ายและการนาใบเสร็ จที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านบัตรเซ็นทรัลเดอะวันนามาแลกกิ ฟวอยเชอร์
เพื่อเป็ นส่ วนลดในการซื้ อสิ นค้าครั้งต่อไป และมีการแจกของรางวัลต่างๆมากมาย

รู ปที่ 4.4 ภาพบรรยากาศการเดินประชาสัมพันธ์ไปยังซุปเปอร์สปอร์ตและเชิญชวนลูกค้าเข้าเล่น
เกมส์ร่วมกิจกรรม
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รู ปที่ 4.5 ภาพขณะเดินประชาสัมพันธ์ไปยังพาวเวอร์ บายชั้นจี

4.3.5 ถ่ายภาพบรรยากาศในกิจกรรมต่างๆ เช่น มินิคอนเสิ ร์ตจากศิลปิ นชื่อดัง อาทิ คชา เอ
เอฟ , เจมส์ มาร์ , เกรท วริ นทรและเอ๊ะ จิรากร ร่ วมร้ องเพลงและแจกของรางวัลให้กบั แฟนคลับ
และกิ จกรรมการเล่นเกมบนเวที เป็ นการให้ลูกที่ช็อปผ่านบัตรเครดิ ตเซ็ นทรัลเดอะวันได้ร่วมเล่น
เกมช็ อปตามจานวนที่ ซ้ื อสิ นค้า และเกมเปิ ดแผ่นป้ ายจับคู่สี บตั รเครดิ ตให้ตรงกัน การเดิ นแบบ
แฟชัน่ การสาธิ ตการทาสปาเก็ตตี้จากเชฟของผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ สเปนเซอร์ เป็ นต้น

รู ปที่ 4.6 บรรยากาศกิจกรรมมินิคอนเสิ ร์ตบนเวทีภายในงานนิวลุกนิวอ๊อฟเฟอร์
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รู ปที่ 4.7 ภาพบรรยากาศการเดินแบบแฟชัน่

4.4 ขั้นที4่ การประเมินผล
การประเมินผลโดยกลุ่มเป้ าหมายที่เข้าร่ วมงาน โดยการแจกแบบสอบถามให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วม
งานจานวน100คน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็ จของการจัดกิ จกรรมพิเศษว่าประสบผลสาเร็ จ
มากน้อยเพี ย งใดตามวัตถุ ป ระสงค์ โดยรายละเอี ย ดแบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อการจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ จะประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม / ระบุ เพศ และ อายุ
ส่ วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิวลุก
นิวอ๊อฟเฟอร์ ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล ของบริ ษทั ลักษ์ดี จากัด
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
หัวข้อที่สอบถามมี ดังนี้
1.วัน และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
2.สถานที่ ที่จดั กิจกรรม
3.รู ปแบบและบรรยากาศภายในงาน
4.การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบัตรเซ็นทรัลเดอะวัน
5.ความพึงพอใจที่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม
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รู ปที่ 4.8 ภาพแบบประเมินความพึงพอใจผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมนิวลุกนิวอ๊อฟเฟอร์
สาหรับการวัดตัวแปรเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่ วมงาน กิจกรรมนิ วลุกนิ วอ๊อฟ
เฟอร์ ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัล ของบริ ษทั ลักษ์ดี จากัด โดยแบ่งคะแนนความพึงพอใจ 5 ระดับ
ดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด
5
คะแนน
ความพึงพอใจมาก
4
คะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง
3
คะแนน
ความพึงพอใจน้อย
2
คะแนน
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
1
คะแนน
การประเมินที่ได้จากแบบสอบถามมี ดังนี้
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
38
38
หญิง
62
62
รวม
100
100
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามแยกตามเพศ
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จากตารางที่ 4.1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม เพศชาย มีจานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 38 และ
เพศหญิง มีจานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 62
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
21 – 30 ปี
31 -40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
15
45
35
5
100

ร้อยละ
15
45
35
5
100

ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามแยกตามอายุ
จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูท้ ี่มีอายุต่ากว่า 20 ปี มีจานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 15 ผูท้ ี่มีอายุ 2130 ปี มีจานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 45 ผูท้ ี่มีอายุ 31-40 ปี มีจานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 35 ผู ้ ที่มี
อายุ 41ปี ขึ้นไป มีจานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 5

ประเด็นความพึงพอใจ
1.วัน และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
2.สถานที่ ที่จดั กิจกรรม
3.รู ปแบบและบรรยากาศภายในงาน
4.การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบัตรเซ็นทรัล
เดอะวัน
5.ความพึงพอใจที่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
22 40 25 13
0
3.71
33 52 13
2
0
4.16
42 25 22 11
0
3.98
35 24 32
8
0
3.83
37

27

34

2

0

3.99
3.27

ตางารางที่ 4.3 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม

แปล
ความ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปาน
กลาง
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จากตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม พบว่า 1). วัน และระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 อยูใ่ นระดับมาก 2). สถานที่ ที่จดั กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16
อยูใ่ นระดับมาก 3). รู ปแบบและบรรยากาศภายในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 อยูใ่ นระดับมาก 4).
การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบัตรเซ็นทรัลเดอะวัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 อยูใ่ นระดับมาก 5) .ความพึงพอใจ
ที่ได้เข้าร่ วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 อยูใ่ นระดับมาก

